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EDITAL DE NOTIFICAçÃO O¡ COTTnONTANTES PARA RET|F|CAçAO DE AREA

ARMANDO CLAPIS, 130 Oficial de Registro de lmóveis da Comarca de Säo paulo - Sp, FAZ
SABER aos senhores WILLIAM MATHIAS, WALTER AM|ICAR RAMANZZTNT e sua mu-
lher MONICA BASTOS CARPENTER FERREIRA e, aos representantes da SOCTEDADE DO
GRAAL NO BRASIL e eventuais ocupantes de seus imóvêis situados na Rua Fernando de
Albuquerque no 95, Rua Haddock Lobo no 21 e Rua Haddock Lobo no 41, resÞect¡-
vamente, no 34o Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, que foi apresentado, ä este
Registro de lmóveis, procedimento de retificação de área dó imóvel localizado na Rua
Fernando.de Albuquerque no 105, objeto das trãnscriçðes nos 23.765 deste 13o Registro
de lmóveis e 18.025 do 50 Registro de lmóveis local, cònfrontante dos imóveis dos-quais
Vossas Senhorias figuram como proprietários. Eventual impugnaçåo Aevera ser ãpie-
sentada-neste Registro, localizado na Avenida São Gabriel nó ZOl, l-o andar, de segu'nda
a sexta-feira, das 9:00 às 16:00 horas, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados dã data
da publicação-deste edital, findo o qual, nãò havendo impugnação, será efetuada a
averbaçãq na forma da lei.
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